SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

uzavřená v souladu s ustanovením § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v
platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/49, PSČ 190 22
IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vl.č. 847
Zastoupena: Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 1, č.ú.: 1930731349/0800
dále jen „Postupitel“ na straně jedné
a
Tessile ditta a.s.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída. 1263/24, PSČ 702 00
IČO: 27822117, DIČ: CZ27822117
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vl.č. 3485
jednající Mgr. Maroš Čislák, předseda představenstva a Ing. Martin Horák, místopředseda
představenstva
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.:5011109813/5500
dále jako „Postupník“ na straně druhé

I.
Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany spolu uzavřely mandátní smlouvu o zajišťování zaplacení, včetně zpracování a
inkasa, pohledávek z přepravy v prostředcích Postupitele za nezaplacené jízdné a za přirážky k
jízdnému a vzájemné součinnosti. V článku 10. zmíněné mandátní smlouvy je uveden závazek
Postupníka převzít od Postupitele pohledávky z přepravy v prostředcích Postupitele za
nezaplacené jízdné a za přirážky k jízdnému, které Postupník při realizaci mandátní smlouvy
nevymohl do 6 měsíců od jejich převzetí k vymáhání, což Postupník činí na základě této smlouvy.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Postupitel postupuje touto smlouvou Postupníkovi pohledávky specifikované v článku III.
této smlouvy, včetně jejich příslušenství a dalších práv s ní spojených, a to za dohodnutou úplatu
dle článku IV. této smlouvy, přičemž Postupník tyto pohledávky za uvedenou úplatu přijímá.
2.2. K převodu pohledávek z majetku Postupitele do majetku Postupníka dojde nabytím účinnosti
této smlouvy. Tímto okamžikem se stává Postupník v celém rozsahu věřitelem pohledávek ve
vztahu k dlužníkovi namísto Postupitele.
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III.
Specifikace postupovaných pohledávek
3.1. Postupitel prohlašuje, že je věřitelem pohledávek z přepravy v jeho prostředcích, plynoucích
z nezaplaceného jízdného a z přirážky k jízdnému s tím, že pohledávky, jejichž postoupení je
předmětem této smlouvy jsou specifikovány v příloze této smlouvy. Celková původní výše
nominální hodnoty postoupených pohledávek (tj. bez dílčích plateb uhrazených dlužníky) činí
14.647.308,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůšestsetčtyřicetsedmtisíctřistaosm Korun českých).
IV.
Úplata za postoupení pohledávek
4.1 Pohledávky dle této smlouvy jsou postupovány za dohodnutou úplatu, která je stanovena ve
výši skutečně dlužného jízdného a skutečně dlužné přirážky k jízdnému, přičemž ke dni účinnosti
této smlouvy se jedná o částku ve výši 14.647.158,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůšestsetčtyřicet
sedmtisícjednostopadesátosm Korun českých). Postupník se zavazuje uhradit úplatu za postoupení
pohledávek do 45 kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy
V.
Prohlášení smluvních stran
5.1. Postupitel prohlašuje, že postoupení pohledávek, která je předmětem této smlouvy, není v
rozporu s žádnou jeho dohodou s dlužníky předmětných pohledávek či třetí osobou.
5.2. Postupitel dále prohlašuje, že pohledávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to včetně
jejich příslušenství nebo jejich částí, nebyla před podpisem této smlouvy Postupitelem postoupena
třetí osobě.
5.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Postupitel Postupníkovi neručí za dobytnost
postoupených pohledávek.
VI.
Povinnosti smluvních stran
6.1. Postupník se zavazuje jménem Postupitele oznámit jednotlivým dlužníkům postoupení
pohledávek dle této smlouvy za jejich osobou.
VII.
Splnění peněžitých závazků
7.1. Peněžité závazky vzniklé mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, je zavázaná
smluvní strana povinna uhradit řádně a včas, a to na bankovní účet druhé smluvní strany.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, rozumí se bankovním účtem smluvní strany její bankovní
účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
7.2. Peněžitý závazek je splněn okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet
oprávněné smluvní strany.
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VIII.
Další ujednání
8.1. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou
doručovací adresou se rozumí adresa sídla dotčené smluvní strany uvedená v záhlaví této
smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v záhlaví této smlouvy. Doručí-li smluvní strana
druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou
doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. Nevyzvedne-li si adresát zásilku,
nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky,
které právní předpisy spojují s doručením právního úkonu, který byl obsahem zásilky, dnem, kdy
se zásilka vrátí odesílateli.
8.2. Každá ze stran této smlouvy odpovídá druhé straně za škodu vzniklou porušením povinností
vyplývajících z této smlouvy, nebo zaviněným porušením právních předpisů. Odpovědnosti se
strana zprostí, jestliže byla škoda způsobená objektivně neodvratitelnou událostí, které nemohlo
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek
konkrétního případu.
IX.
Závěrečná ustanovení
9.1. Právní vztah mezi smluvními stranami v této smlouvě neupravené se řídí platnými právními
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
9.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 12.5.2009.
9.3. Změny smlouvy jsou možné jen ve formě písemného a číslovaného dodatku ke smlouvě
podepsaného oběma smluvními stranami. Smlouva může být ukončena pouze písemně.
9.4. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné
okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že každá ze
stran obdrží dva.
9.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
Příloha1: Soupis postupovaných pohledávek
V Praze dne

2009

V Praze dne

2009

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tessile ditta a.s.

__________________________
Ing. Martin Dvořák, generální ředitel

__________________________
Mgr. Maroš Čislák, předseda představenstva

__________________________
Ing. Martin Horák, místopředseda představenstva
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